
Locațiile noastre

Strada Învingătorilor, nr. 29
+40 770 569 787
bucuresti@juniorfamily.ro

Junior&Family - Dental Center -
IAȘI

Strada Păcurari, nr. 46
+40 760 460 040
pacurari@juniorfamily.ro

Strada Sfântul Lazăr, nr. 23A
+40 766 853 178
sflazar@juniorfamily.ro

Șoseaua Nicolina nr. 38, Iași
+40 726 529 955
gabriela@juniorfamily.ro

Clinici partenere

DENTAL VISION CLINIC

Strada Mihai Eminescu nr. 33, 
Bacău 
+40 726 529 955
gabriela@juniorfamily.ro

Junior&Family - Dental Center -
București

Junior&Family - Dental Center -
Timișoara

Strada Simion Barnițiu nr. 33, etj. 3
+40 770 569 787
bucuresti@juniorfamily.ro

ADENTUM



SERVICII INTEGRATE | STOMATOLOGIE GENERALĂ | PEDODONȚIE | IMPLANTURI | 
PROTETICĂ |CHIRURGIE |INHALOSEDARE | ANALGOSEDARE |



Câteva 
lucruri 

despre noi

Junior&Family oferă servicii medicale stomatologice, în sistem integrat, prin intermediul unei rețele 
de șase clinici dentare.

Oferim tratamente tuturor pacienţilor, indiferent de vârstă, şi acoperim întreaga arie de 
specializări a medicinei dentare.

Am păstrat elementele definitorii pentru echipa noastră: ÎNCREDEREA, GRIJA PENTRU SĂNĂTATE, 
JOACA şi FERICIREA.    



SERVICII INTEGRATE | MEDICINĂ DENTARĂ | LUCRĂRI DENTARE | IMPLANTURI

Clinicile Junior&Family sunt parte a unui grup 
de firme care asigură servicii medicale 
stomatologice complete, în interiorul aceleiaşi 
echipe.

Acest lucru oferă pacientului avantaje unice pe piaţa 
stomatologică:

» TIMP REDUS de livrare a lucrărilor dentare, care sunt 

executate de Drăghici Dental, cel mai mare laborator de 
tehnică dentară din Nord-Estul României, cu sediul la 
Iaşi!

» ACCES LA IMPLANTURILE ELVEŢIENE ROOTT, 
distribuite în România în exclusivitate de către Safra 
Dental Club, furnizor de consultanţă şi produse pentru 
medicii stomatologi din toată ţara!



FOBIA ȘI ANXIETATEA STOMATOLOGICĂ | INHALOSEDAREA

Pentru pacienții care nu pot depăși fobia sau anxietatea stomatologică, Junior&Family 
Dental Center oferă servicii de:

•Consiliere psihologică specializată pentru adulți sau pentru copii!
•Inhalosedarea: Protoxidul de azot sau gazul ilariant, în combinație cu oxigenul, 
repezintă cea mai uşoară şi prietenoasă metodă de sedare a pacienților care suferă de 
fobie de stomatolog. VĂ OFERIM:

Stomatologie generală 
Chirurgie dento-alveolară 

Ortodonţie 
Implantologie 

Protetică dentară
Endodonție microscopică

Inhalosedare 
Pedodonție
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q Gratuit: Consultația și planul de tratament
q 15% reducere: la toate manoperele medicale stomatologice
q A doua igienizare completă (periaj+detartraj+air flow) anuală GRATUITĂ

- pentru sănătatea orală se recomandă minimum 2 igienizări
complete pe an

q 250 Euro, preț unic pentru implantul dentar Elvețian
q 10 % reducere la protetica pe implant din Zirconiu Monolit
q Consultație gratuităpentru copiii angajaților

* Toate serviciile stomatologice prezentate mai sus, sunt adresate atât
angajaților din Iași, București, Bacău, cât și membrilor de familie-rude de
gradul I in baza legitimatiei din cadrul companiei.



VĂ MULŢUMIM!

ANDREEA MĂTĂȘEL
andreea@juniorfamily.ro

0771116245

mailto:andreea@juniorfamily.ro
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